ΑΚΚΕΛ(Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας)

Βρυξέλλες 2017: Ξένια Ιωαννίδου, Υποψήφια Ευρωβουλευτής του ΑΚΚΕΛ, κ. Βάκης Τσιομπανίδης, Πρόεδρος ΑΚΚΕΛ κατά την επίσκεψη
τους στο Ευρωκοινοβούλιο για την αναφορά σχετικά με τις βιοκαλλιέργειες, μια επίσκεψη μεγάλης επιτυχίας.

Το Α.Κ.Κ.Ε.Λ (Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας), είναι σύγχρονο ελληνικό πολιτικό
κόμμα του οποίου ηγείται ο Ευάγγελος (Βάκης) Τσιομπανίδης.
Το ΑΚΚΕΛ ιδρύθηκε τον Μάιο του 2014 και την ίδια χρονιά, μέσα σε 14 ημέρες από την
ίδρυση του, συμμετείχε αυτόνομα στις ευρωεκλογές, όπου έλαβε το 0,60%. Την επόμενη
χρονιά το ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ θα συμμετάσχει στις εθνικές
εκλογές ως συνασπισμός κομμάτων με τους Ανεξάρτητους Έλληνες, την Χριστιανική
Δημοκρατία του κ. Νίκου Νικολόπουλου, τον Πυρίκαυστο Ελλάδας και το ΛΕΥΚΟ.
Τον Ιούνιο του 2015 το ΑΚΚΕΛ αποχωρεί από τον κυβερνητικό συνασπισμό και ο
πρόεδρος Βάκης Τσιομπανίδης παραιτείται από την θέση του αντιπροέδρου ΙΓΕ όπου
είχε διοριστεί, ενώ από την πρώτη μέρα ο ίδιος είχε αποποιηθεί κάθε αντιμισθίας.

Το ΑΚΚΕΛ μάχεται για τα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου της χώρας και βασική του
ιδεολογία είναι η ανάπτυξη μέσα από την παραγωγή. Ως κόμμα δεν προσανατολίζεται
ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε κέντρο καθώς από τους ιδρυτές του αυτές οι έννοιες
θεωρούνται παρωχημένες και διχαστικές, ενώ το ΑΚΚΕΛ είναι κόμμα ενωτικό.
Το ΑΚΚΕΛ δίνει αγώνες από την στιγμή της ίδρυσης του το 2014 για τα συμφέροντα των
ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα της χώρας και μετράει ως στιγμής:
1. 24 αναφορές στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο,
2. Μία καταγγελία στην ευρωπαϊκή επιτροπή ανταγωνισμού για ύπαρξη καρτέλ
γάλακτος στην Ελλάδα και
3. Μία ερώτηση στον επίτροπο γεωργίας της Ε.Ε ΦιλΧόγκαν για τον αν υπάρχει
σχέδιο απόσυρσης αιγοπροβάτων στην Ελλάδα με γενναία επιδότηση.
Οι αναφορές μας στην Ε.Ε κατά του Ελληνικού δημοσίου αφορούν όλες κατάφορες αδικίες
κατά του αγροτικού κόσμου της χώρας μας. Επιγραμματικά σας αναφέρω μερικές από
αυτές:
1. Υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές ΕΛΓΑ χωρίς καμία ουσιαστική κάλυψη.
2. Αναφορά κατά των κυρώσεων της Ε.Ε προς την Ρωσία και τις επιπτώσεις του
εμπάργκο στους ευρωπαίους αγρότες.
3. Αναφορά σχετικά με την αδικία κατά των νέων αγροτών, σχετικά με τα ιστορικά
δικαιώματα.
4. Αναφορά σχετικά με την καθυστέρηση πληρωμής του προγράμματος δασώσεων 5,5
χρόνια.
5. Αναφορά για τις παράνομες κατασχέσεις των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.
6. Εξισωτικές αποζημιώσεις 13-14.
7. Αλλαγή κριτηρίων δικαιούχων εξισωτικής και μείωση των ποσών στους
πραγματικούς δικαιούχους, ορεινούς, μειονεκτικούς και νησιώτες.
8. “Χαμένα ” δικαιώματα ως εκδούλευση σε “αγροτοπατέρες”
Τι έχετε πετύχει μέσα από τις αναφορές και τις καταγγελίες σας για τις αδικίες
αυτές;
Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ΑΚΚΕΛ ήρθε μετά την αναφορά μας στο ευρωπαϊκό
κοινοβούλιο για τις καθυστερήσεις πληρωμής των επιδοτήσεων, πού πολλές φορές
καθυστερούσαν για πολλά χρόνια. Μετά την εξέταση της αναφοράς μας στο ευρωπαϊκό
κοινοβούλιο και την ομιλία μου στην ολομέλεια της επιτροπής αναφορών στις Βρυξέλλες
κερδίσαμε αλλαγή ευρωπαϊκής νομοθεσίας και από το 2017 και μετά απαγορεύεται
κατηγορηματικά η κάθε καθυστέρηση πληρωμής ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.
Τον Δεκέμβριο μετά από πολλούς αγώνες, αναφορά στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο,
συνήγορο του πολίτη, νομικό συμβούλιο του κράτους, Άρειο Πάγο, επιστολές στο Υπ. Οικ.
ΥΠΑΑΤ και πρωθυπουργό πετύχαμε τροπολογία για το ακατάσχετο των αγροτικών
επιδοτήσεων 7500 ευρώ το έτος συν 1250 ευρώ τον μήνα.
Πριν λίγες μέρες μετά από καταγγελία στον συνήγορο του πολίτη κερδίσαμε και την
προστασία από τις κατασχέσεις και των εξισωτικών αποζημιώσεων, αναμένουμε απόφαση
και για τα βιολογικά, αποζημιώσεις ΕΛΓΑ και deminimis.

